Selasa, 24 Agustus 2021

1. [DISINFORMASI] Foto Jokowi Membaca Buku “SBY
SELALU MANGKRAK”

Penjelasan:
Beredar sebuah unggahan foto yang memperlihatkan Presiden Joko Widodo
yang sedang membaca buku berjudul "SBY SELALU MANGKRAK".
Dikutip dari situs turnbackhoax.id, foto tersebut adalah hasil suntingan.
Faktanya, foto asli merupakan foto Jokowi yang sedang membaca komik Si Juki
dalam perjalanan dari Jakarta menuju ke Semarang pada tahun 2016 lalu.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://turnbackhoax.id/2021/08/24/salah-foto-jokowi-membaca-buku-sby-selalu-mangkra
k/

Selasa, 24 Agustus 2021

2. [DISINFORMASI] Video Tawuran di Tamansari

Penjelasan:
Beredar di media sosial Instagram sebuah unggahan video yang dinarasikan
sebagai tawuran antara dua kelompok di Jalan Thalib, Krukut, Tamansari, Jakarta
Barat, Minggu (22/8/2021) dini hari.
Faktanya, dilansir dari megapolitan.kompas.com, Kepala Unit Reserse Kriminal
Polsek Tamansari AKP Lalu Musti Ali mengatakan, video tersebut bukanlah aksi
tawuran, melainkan aksi geng motor yang masuk ke gang perumahan dan
melempar-lempar rumah warga yang menyebabkan warga sekitar keluar rumah.
Lalu Musti memastikan, tidak ada korban luka maupun jiwa dalam aksi
penyerangan tersebut.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://today.line.me/id/v2/article/e6KXKZ

-

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/22/21574941/polisi-pastikan-video-viral-di-ta
mansari-bukan-tawuran-tetapi-aksi-geng
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3. [DISINFORMASI] Video Tawuran Tewaskan 4 Orang
di Bekasi

Penjelasan:
Beredar sebuah video dengan narasi tawuran yang menewaskan empat orang di Cikarang
Utara dan Rengas Bandung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam video berdurasi satu
menit yang dibagikan akun tersebut nampak sejumlah pengendara sepeda motor berada di
sebuah jalan. Kemudian, sejumlah pemotor terlihat turun dari kendaraannya dan menuju ke
dalam sebuah jalan.
Faktanya, Kapolsek Cikarang Utara, Kompol Mustakim menyatakan bahwa informasi yang
beredar tersebut tidak benar. Narasi yang tertulis dalam video itu tidak sesuai dengan fakta.
"Nggak benar, tidak sesuai fakta tunggu hasil penyelidikan polres dan polsek," kata
Mustakim dihubungi medcom.id, Minggu 22 Agustus 2021.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://www.medcom.id/nasional/daerah/8ko4zBrK-viral-video-tawuran-tewaskan-4-orang
-di-bekasi-polisi-hoax

-

https://today.line.me/id/v2/article/lNKWY0
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4. [DISINFORMASI] Vaksinasi di Gedung Gradhika
Bhakti Hanya untuk Usia 18-59 Tahun

Penjelasan:
Beredar informasi terkait vaksinasi yang diselenggarakan di Gedung Gradhika Bhakti
Praja, Kota Semarang yang disebut hanya diperuntukkan bagi yang berusia 18 sampai
dengan 59 tahun dengan syarat hanya membawa KTP.
Dilansir dari turnbackhoax.id, informasi Sentra Vaksinasi Jawa Tengah di Gedung Gradhika
Bhakti ditujukan kepada usia 18-59 tahun adalah keliru. Adapun saat ini vaksinasi tersebut
diprioritaskan untuk Pralansia (40-59 tahun) dan Lansia (≥60 tahun), sementara untuk usia
18 tahun baru diperbolehkan jika mendampingi 2 lansia saat mendaftar. Selain itu, syarat
yang diperlukan saat pelaksanaan vaksin yaitu KTP asli dan Bukti Pendaftaran (QR Code)
yang didapat setelah pendaftaran berhasil.

Disinformasi
Link Counter:
-

https://turnbackhoax.id/2021/08/24/salah-vaksin-di-gedung-gradika-bakti-ditujukan-untuk18-59-tahun/

-

https://sentravaksin.jatengprov.go.id/

